
W związku z zaleceniami MEN dotyczącymi opracowania informacji dla rodziców - jak organizować dzieciom 
warunki do nauki w domu, jak dziecko motywować i wspierać do systematycznego uczenia się oraz jak zadbać o 
bezpieczeństwo w sieci - przesyłamy Państwu krótkie opracowanie.  

 
Pomoc w nauce - WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW 

 

 
I. Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu. 

1. Zanim dziecko zasiądzie do nauki, warto zadbać, by nic go nie rozpraszało, np. włączony telewizor, głośne 
rozmowy. W pomieszczeniu, w którym dziecko się uczy powinna panować cisza. 

2. Dziecko powinno mieć swój kącik do nauki, najlepiej z własnym biurkiem. 
3. Na biurku powinny znajdować się tylko rzeczy potrzebne do nauki. 
4. Nie spodziewaj się, że dziecko będzie uczyć się dwie godziny bez przerwy. Gdy się zmęczy nauką, jego 

koncentracja osłabnie. Dlatego warto by robiło w czasie uczenia krótkie, np. dziesięciominutowe przerwy. 
Dzieci osiągają dojrzałość szkolną (a co za tym idzie umiejętność koncentracji) w różnym czasie. Niektóre 
siedmio- ośmiolatki potrafią godzinami rysować czy budować z klocków, a dla innych to zadanie ponad siły. 

5. Pamiętaj, im bardziej rodzic wspierają dziecko w nauce, tym lepsza jest atmosfera do uczenia się. 
6. Bądź gotowy do pomocy, jeśli dziecko cię potrzebuje. Wspieraj, ale nie wyręczaj. Okazuj zainteresowanie 

wykonywanymi przez dziecko zadaniami.  
7. Sprawdzaj, czy dziecko odrobiło wszystko co było zadane. 
8. I najważniejsze, pamiętaj, że pochwała za odrobione lekcje skutecznie dodaje dziecku skrzydeł. 

 
II. Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą. 
 
Nie wszystkie dzieci chętnie zabierają się do nauki. Wiele zwleka z odrabianiem lekcji, odkłada szkolne obowiązki na 
później, z niezadowoleniem siada do książek. Rodzice często zastanawiają się, w jaki sposób zachęcić dziecko do 
nauki. Uciekają się przy tym do najróżniejszych metod: moralizują: ,Ja w twoim wieku…”, straszą ,,Do niczego w 
życiu nie dojdziesz”, obiecują drogie prezenty. Metody te często okazują się na dłuższą metę nieskuteczne. Co więc 
zrobić, aby nauka przestała być dla dziecka uciążliwym obowiązkiem i stała się dla niego przyjemniejsza? Każde 
dziecko jest inne i inne metody będą najlepiej się sprawdzać przy wspieraniu jego motywacji do nauki. Jest jednak 
kilka uniwersalnych sposobów: 

1. To, co pomaga dziecku zmobilizować się do pracy, to dobra organizacja czasu nauki. Bardzo ważny jest 
stabilny harmonogram. Najlepiej, aby uczyło się o stałej porze (najlepiej rano), w miejscu, gdzie jest cicho i 
spokojnie, gdzie dziecko może się skoncentrować i nic go nie rozprasza. 

2. Ważna jest systematyczność. Czasem dziecko po prostu nie wie, w jaki sposób zabrać się do pracy. Kiedy 
trzeba napisać wypracowanie, przygotować projekt i rozwiązać kilka zadań, wówczas można się pogubić i 
zniechęcić. Podpowiedzmy dziecku, co może zrobić, aby wykorzystać czas przeznaczany na naukę w sposób 
jak najbardziej efektywny (zacząć od ulubionego przedmiotu, zadań łatwych lub podzielić materiał na 
mniejsze partie). W systematycznej nauce znaczącą rolę odgrywają również rodzice. Są dla dziecka 
przykładem i wsparciem, powinni je też systematycznie kontrolować. 

3. Duży wpływ na motywację ma także pozytywna ocena rezultatów pracy. Każdy lubi, gdy jego starania są 
doceniane. Pamiętajmy więc, aby zauważać nawet niewielkie osiągnięcia dziecka i aby chwalić je nawet za 
drobne postępy. Nie stawiajmy dziecku zbyt wygórowanych wymagań, swoje oczekiwania dostosujmy do 
jego możliwości. Jeśli rodzice będą skupiać uwagę na niepowodzeniach dziecka, wówczas szybko straci ono 
chęć do nauki. Najlepszy efekt da pochwała konkretna, wskazująca na pozytywne działanie, np. „Świetnie 
obliczyłaś to zadanie z matematyki”, „Fantastycznie narysowałaś to drzewo”. 

4. Nie wyręczajmy dziecka w odrabianiu lekcji. To bardzo ważne. Kiedy prosi o pomoc, nie podawajmy mu 
gotowych rozwiązań, ale jedynie na nie naprowadźmy, udzielmy wskazówek. Zachęćmy do samodzielności. 
Samodzielnie rozwiązane zadanie może dostarczyć dziecku dużej satysfakcji, wzmacnia w nim również 
poczucie, że jest w stanie poradzić sobie z trudnościami. Jest to szczególnie ważne, ponieważ uczeń 
posiadający wiarę w swoje siły nie zraża się niepowodzeniami, a stawiane przed nim zadania traktuje nie jak 
uciążliwe obowiązki, ale jak wyzwanie, któremu jest w stanie sprostać. 

5. Podsumowując, jeśli chcesz pomóc dziecku zwiększyć motywację do nauki: 
a. podkreślaj znaczenie nauki w życiu człowieka, 
b. doceniaj pracę i samodzielność, 
c. pomagaj, ale nie wyręczaj, 
d. nie krytykuj, ale wskaż, jak można uczyć się na błędach, 
e. nie stawiaj wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości, 
f. stwórz warunki do poszerzenia wiedzy i doświadczeń dziecka, 
g. wspieraj! 


